
 
 

 

 

 אקספו תל אביב בשטחי להתנהלות תפעוליות הנחיות
 

יבוצעו ובשטחי החוץ  , בשטחי הלוביאקספו תל אביב בביתניופירוק  בינוי ,עבודות הקמה
 מראש. םקבלת אישוררק לאחר ועם מחלקת האירועים ו/או אגף התפעול בתיאום 

 
 החוץ ובשטחי בהיקף ,הביתנים  בתוך ודגלול שילוט הצבת  .1 
 

 עגינת ד.בלב חוצץ משטח יגב על תבוצע, והמליאות הלובי ברחבי משקולות הצבת .א 
 .בלבד  בטיחות ומהנדס אירוע מנהל אישורב הביתן לתשתיות ושילוט קונסטרוקציות

 באמצעות צעוויב ,הביתן בתשתיות היאחזות י"ע הביתן בחזית שילוט הצבת .ב
זאת והמארגן,  ידי על עצמאית תוקם אשר)תותב(  מולבשת תלייה קונסטרוקציית

 .התיאום ישיבת במעמד אקספו תל אביב נציגי עם בתיאום
 .וכדומה סיליקוןברזל, גאפה,  חוט, קידוח באמצעות תליה תתאפשר לא  .ג
 בלבד. לכך הייעודיים במתקנים תעשהאקספו תל אביב  ברחבי דגלול תליית .ד

 בין חוצץ למקם יש(, בלבד אישור)ב  קיימים לעמודים דגלים הצמדת של במקרה
 .עצמו בעמוד פגיעה מניעתל לדגל העמוד

 
  מבני, תצוגות, רישום  עמדות, לשילוט טראסים , אוהלים ) חוץ בשטחי בינוי   .2 

 (ב"וכיו קופות       
 

 בכפוף תעשה , החוץ בשטחי או כל בינוי אחר, קופות מבני, אוהל, תצוגות הצבת .א 
 .התפעול באגף הרלוונטי הגורםלאישור 

 על תבוצע המשתלבות האבנים גבי על החוץ בשטחי קונסטרוקציה כל הצבת .ב
 .חוצץ משטח

 ולא  ידנית משטחים עגלת ידי על ורק אך תבוצע החוץ בשטחי ציוד והנחת פריקה .ג
 .ממונע רכב כלי י"ע

 
 וטעינה  פריקה  .3 
 

 תתבצע,  הביתן לשטח כבדים כליםשל   הויציא  הכניסבעת    ציוד של וטעינה פריקה .א 
 .לכך הייעודיות והטעינה הפריקה מדלתות ורק אך

 כיבוי עמדות, חירום פתחי, וטעינה פריקה דלתות לחסום אין וטעינה פריקה בעת .ב
 .אשפה למכולות וגישה חשמל לוחות, אש

 ניצבים שבהם ובאזורים דשא  שטחי על לחנות או/ו לעלות אין וטעינה פריקה בעת .ג
 .חסימה עמודי

 אינן כלומר, סטנדרטי בגודל דלתות הינן 10-ו 2, 1 ביתנים לובי דלתות :לידיעתכם .ד
 .גדולים בממדים ובינוי ציוד להכנסת מותאמות

על חניית רכבים חל איסור  חל איסור על הכנסת רכבים לתוך מליאות הביתנים וכן   .ה
 בפתחי הכניסה למליאות.  



 
 

 

 

  הדבקת חומרי מיתוג .4
      

 בשטחי אקספו תל אביב בביתנים והדבקת כל חומר מיתוג ו/או פרסום ו/או הכוונה      
 . מחלקת אירועים ו/או אגף התפעולבתיאום ובאישור מראש מול  תעשה     

ניתן למתג אך ורק בחומר שלא כולל דבק ת וקירות ידלתות זכוכ ,מודגש שעל עמודים
  מחלקת אירועים ו/או אגף תפעול. מראש שלאישור לכפוף זאת בו

 .התיקון בעלות מובהר כי בכל נזק שיגרם מהסרת המיתוג יחויב המארגן
 
 סימון והדבקת שטיחים . 5
 

       Euro 704 exhibition צדדי דו בדבק להשתמש יש ,שטיחים והדבקת סימונים לצורך    
   tape / 20255  בלבד.  

     , סוג מכל סיליקון, צדדיים דו ספוג סרטי   :הבאים  בדבקים  שימוש איסור חל    
  מכל מגע דבק, צדדיים דו קצף סרטי, גומי או אקרילי בסיס על צדדי דו דבק סרטי    

    ומרקם סוג מכל  פרופוקסי/אפוקסי דבק, )וולקרוהסקוץ' ) סוגי כל, דומה ומרקם סוג    
 .טפטים דבקו חמים דבקים, מהירים נוזליים דבקים, נגרים דבק, דומה    

 
   הסרת חיפויי רצפה .6
 

 באם הודבק כזה  חיפוי הרצפהלהסיר את  ישרוקים, יועד לסיום הפבתום האירוע     
        כולל סרטי  או כל חיפו אחר[, פרקט/למינציה, PVC]שטיח, לבד, דשא סינטטי,     
 יש להשיב  ,רוקיהפ בתוםת האשפה. למכולושהוסר יש לפנות . את החיפוי ההדבקה    
 ביב תבצע את הסרת בכל מקרה בו אקספו תל א  את הביתן למצבו, כפי שהתקבל.    
 בעלות העבודה. יישא החיפויים, המארגן     

 
     
 כבלי חשמל ותקשורת בחניונים פריסת . 7
 

 כל תשתית על חל איסור מוחלט לעיגון כבלי החשמל על תשתית הספרינקלרים או      
   אחרת בחניון התת קרקעי, לרבות צנרת ניקוז וביוב.      

 יש  2-ו 1בעת פריסת כבלי חשמל ותקשורת מדיה בחניונים תת קרקעיים בביתנים      
 .לקשור את הכבילה אך ורק לתעלות ולא לצנרת מים או צנרת אחרת     
 כמו כן, במעברים יש להעביר את הכבילה בצורה מתוחה דרך הקידוחים בין        
 הקורות ולא תחת הקורות.     
 , יתוקן ע"ח המארגנים.מחיבור אחרכל נזק שייגרם לתשתית כתוצאה      

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 2-ו 1בביתנים   מסעמעליות    . 8
 

 המסע המיועדות לכך. ציוד ניתן להעביר אך ורק במעליות      
 ובצמוד לקפיטריה בלובי הביתן. B: בצמוד למליאה 2מיקום מעליות המסע בביתן      
 ולמטבח הקצה. C2: בצמוד לאולם 1מיקום המעליות בביתן      

 
 ולידטורים לחניה . 9
 
      הולידטורים מקובעים לרצפה בכבלי תקשורת וחל איסור להזיזם ממקומם.       
 

 מתקני שתייה  .  10
 

 מתקני השתייה/קולרים המוצבים בביתנים מחוברים לתשתית חשמל, מים וניקוז       
 . אין לנתק את המתקנים, להזיזם או לחסום ונמצאים בביתנים לרווחת המבקרים      
 את הגישה אליהם.      

 
 במות הרמה  .11
 

 א. חל איסור מוחלט להשתמש בבמות ההרמה של אקספו תל אביב המצויות                 
 בשטח.          

            מותר  2בלובי ביתן ב. ככל שנעשה שימוש בבמות הרמה של המארגן, מובהר כי       
 ק"ג בלבד.  1,200שימוש בבמת הרמה עד משקל של           

 
 התנהלות בתוך אולמות הכנסים . 21
 

  משטחים על השטיחים או גרירת עגלות עם קורקינטים  רכיבהחל איסור על       
 .אולמותב      
 
 וילונות הביתנים ואולמות הכנסים  .31
 

 .שלטים בכל צורה שהיא  הביתנים ואולמות הכנסיםאין לתלות על וילונות      
 
 חסימה או הסתרת גישה למערכות או שילוט .41
 

 ישה לארונות חשמל, ארונות כיבוי אש או כל גישה ג חסימתעל חל איסור א.      
 למערכות בביתנים ובשטחי החוץ.         

 שלטי הכוונה, לרבות שלטי יציאת חירום, עמדות כיבוי אש, חל איסור להסתרת ב.      
 .ומהארונות חשמל וכד         

 
 



 
 

 

 

 מטבחי קצה ועמדות צליה .  51
 

 במקומות שניתן לגביהם אישור מראש ע"י מנהל אגףאך ורק ימוקמו מטבחי קצה  .א 
 מצופהן )ניילו רצפה/לפרוס שכבת הגנה על השטיחהמארגן  באחריות תפעול.

 .מארגןה  , יהיה באחריותרצפה/אחרת(. כל נזק שיגרם לשטיח  בלבד, או כל חלופה  
מנהל אגף תפעול, תוך  ע"י ,אישור מראשבייקבע, עמדות צליה )מנגלים( מיקום  .ב

)מטפים ו/או פריסת צינור  קיום כל הוראות הבטיחות, לרבות הצבת אמצעי כיבוי
 .כיבוי(

ת במקרים שיעשה שימוש במטבחי הקצה הקבועים בביתן, באחריות המארגן לפנו .ג
 ת כל הציוד והפסולת מהשטח, והשבת המטבח למצבו כפי שהתקבל.א 

 
 שירותי ניקיון . 61

      
 מטעם זכיין הניקיון של אקספו ת"א הפועל חל איסור על העסקת עובדי ניקיון      
 בנוסף לאלה המספקת  ,רותי ניקיוןיבשטח. בכל מקרה בו יעלה הצורך בהזמנת ש     
 לפנות לכל חברת ניקיון אחרת המספקת את  ניתןאקספו ת"א במסגרת האירוע,      
 כאמור.רות מלבד זכיין אקספו ת"א יהש     

 
 

  .בכל שאלה או בעיה, צוות אקספו תל אביב יעמוד לרשותך וישמח לסייע לך
 


